INTERNÍ TISKOPIS / Č. j. : SOSDCR/01320/2012

Denní režim domova mládeže SOŠ DCR Krnov, p.o.
Neděle
17.00 – 21.00
21.01 – 21.30
21.31 – 22.00

příjezd do domova mládeže, prezentace příchodu, osobní volno
příprava na večerku, osobní hygiena
večerka

Pondělí - pátek
6.40
6.41 –
7.16 –
7.41 –
8.40 –

7.15
7.40
7.55
8.50

budíček
osobní hygiena, snídaně
úklid pokojů
předávka pokojů, odchod do školy
předávka pokojů, odchod do školy

Pondělí , úterý
12.30 – 15.00
15.01 – 16.59
17.00 – 18.00
18.01 – 18.30
18.31 – 21.00
21.01 – 21.15
21.16 – 21.30
21.31

oběd
osobní volno, využití volného času
studijní klid s možností využití studijních místností (jiná doba studia po dohodě
s vychovatelem)
prezence - schůzka skupiny, večeře
výchovná a zájmová činnost, sledování TV, video, individuální činnost dle
organizačních možností, volná zájmová činnost – soutěže, kroužky
příprava na večerku, osobní hygiena, úklid pokojů
předávka služeb na poschodí
večerka, noční klid

Středa
12.30 – 15.00
15.01 – 15.25
15.26 – 16.30
16.31 – 17.30
17.31 – 20.00
17.31 – 21.00
21.01 – 21.15
21.16 – 21.30
21.31

oběd
osobní volno, využití volného času
studijní klid s možností využití studijních místností (jiná doba studia po dohodě
s vychovatelem)
prezence - schůzka skupiny, večeře
vycházky 1.ročník, volná zájmová činnost
vycházky 2.+ 3.+ 4. ročník, volná zájmová činnost
příprava na večerku, osobní hygiena, úklid pokojů
předávka služeb na pokojích
večerka, noční klid

Čtvrtek
12.30 – 15 00
15.01 – 16.55
16.56 – 17.55
17.56 – 18.00
18.01 – 18.30
18.31 – 21.00
21.01 – 21.15
21.16 – 21.30
21.31

oběd
osobní volno, úklid pokojů a osobních věcí
studijní klid s možností využití studijních místností (jiná doba studia po dohodě
s vychovatelem)
předávka úklidu osobních věcí
prezence - schůzka skupiny, večeře
výchovná a zájmová činnost, sledování TV, video, individuální činnost dle
organizačních možností, volná zájmová činnost – soutěže, kroužky
příprava na večerku, osobní hygiena, úklid pokojů
předávka služeb na poschodích
večerka, noční klid

Pátek
11.45 – 13.45
11.40 – 15.00

oběd
předávka pokojů při odchodu z DM, odjezd domů

Všechny ročníky mají možnost požádat o prodloužení vycházky do 20 hodin. Prodloužená vycházka se sjednává pouze za
účelem návštěvy kulturní akce.
Internet obsluhuje vychovatel ve službě, denně od 14.30 do 20.15 hod v učebně VT.
Zpracovala: Bc. Moravcová Věra vedoucí vychovatelka
Schválil: Mgr. Zdeněk Klein ředitel školy

